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Resum 
A dia d’avui el tractament de residus es centralitza en grans plantes on, generalment, es tracten unes 

fraccions concretes. La divisió majoritària que es troba a territori català es de dos tipus de plantes: 

planta de tractament de fraccions provinents de recollida selectiva, plantes de triatge i ecoparcs, i 

plantes de tractament de fracció resta. El producte que s’obté del residu entrant pot tenir diferents 

funcions i tractaments finals, segons volum, qualitat i necessitat. 

Aquestes plantes de tractament tracten els residus sòlids urbans (RSU) de varis municipis, segons el 

territori i situació, comportant aquestes dimensions de planta.  

Una cosa es clara, i es que és totalment necessari tractar els RSU. Veient el volum de residus a 

Catalunya, segons la següent taula, s’ha d’aprofitar al màxim els beneficis que es poden aconseguir a 

partir del producte obtingut del tractament de RSU, sempre i quan sigui rentable ecològica i 

econòmicament. 

Vidre Paper i cartrò Envasos lleugers Fracció orgànica Rebuig (altres) 

53859 t 101355 t 39268 t 208650 t 1104364 t 
Taula 1.1 Generació de residus a Catalunya al 2011 (AMB, 2011) 

D’aquesta manera, coneixent la situació actual en quant a tractament de RSU es refereix i els diferents 

sistemes de tractament presents s’ha volgut fer un estudi de projecció de la possibilitat d’un nou 

concepte de tractament de RSU. Amb aquest nou concepte s’espera poder donar total independència, 

o parcial segons convingui,  als municipis en quant a aquest aspecte. 

Quin es el concepte? 

- Tractament al propi municipi dels propis RSU. 
Com es pretén realitzar? 

- Projecció de microplantes de tractament de RSU en funció de les característiques dels 

municipis escollits. 
Per què es proposa? 

- Per a maximitzar el rendiment del tractament de RSU, des de els propis productors, 

ciutadans, fins al tractament final dels RSU. 

És a dir, es projectarà un model de microplanta de tractament de RSU, planta de tractament de RSU a 

escala de producció de residus més reduïda que l’habitual, on cada municipi que compleixi unes 

característiques concretes pugui tractar les 5 fraccions habituals, segons l’Agència de Residus de 

Catalunya (ARC), al mateix municipi; no sent així necessària la gestió dels RSU per altres companyies i a 

altres localitzacions; donant un servei més proper als productors. 

La projecció pren com a inici dos aspectes: ecologia i economia. Aquests dos aspectes són els que fan 

valorar la possibilitat i la projecció de la microplanta de tractament de RSU.  

Algunes idees inicials són, per exemple: reducció d’emissions per transport, millor rendiment de 

tractament per la banda ecològica i reducció de costos de tractament i benefici per residus tractats per 

la banda econòmica. 

A més a més, s’aconsegueix conceptualitzar l’autosuficiència en dos camins: des de l’entrada a planta, 

podent tractar els propis residus al mateix municipi i, des de la sortida d’aquesta, podent reutilitzar 

alguns dels residus tractats de diferents formes segons convingui. 

Es per tant una projecció que, tal i com es realitzarà, pot comportar beneficis ecològics, econòmics, 

socials entre altres.  
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Abstract 
Nowadays waste treatment is centralized in large plants where, generally, is treated some specific 

fractions. The mostly division that is fount in Catalan region is involved in two types of plants: 

treatment plant for selective collection fractions, sorting plants and eco-parks, and refuse  treatment 

plants. The product obtained from the incoming waste can have different functions and final 

treatments, according to volume, quality and need. 

These municipal solid waste treatment plants treats municipal solid waste (MSW) in several towns, 

according to territorial situation, leading the size of the plant. 

One thing is clear, and it is that is absolutely necessary MSW treatment. Seeing the volume of solid 

wastes in Catalonia, according to the following table, is might to maximize the benefits that can be 

obtained from the product obtained in the treatment of MSW, as long as it is profitable, 

environmentally and economically. 

Glass 
Paper and 
cardboard 

Light packaging Organic fraction Waste (other) 

53859 t 101355 t 39268 t 208650 t 1104364 t 
Taula 1.2 Waste generation in Catalonia at 2011 (AMB, 2011) 

In this manner, knowing the current situation regarding to MSW treatment concerns and different 

actual treatment systems has been presented a study to project the possibility of a new MSW 

treatment concept. This new concept is expected to give full independence, or part as appropriate, to 

the municipalities regarding this. 

Which is the concept? 

-  Itself MSW treatment at the own municipality. 

How it is intended to? 

- Screening microplant MSW treatment depending on the characteristics of the selected 

municipalities. 

Why is it propose? 

- To maximize the performance of the MSW treatment from the producers themselves, the 

community, to the final MSW treatment. 

Ergo, will  be projected a MSW treatment microplant model, MSW treatment plant for a smaller 

production than usual, with each municipality that meets specific characteristics can treat five 

common fractions, according to Waste Agency of Catalonia (Agència de Residus de Catalunya - ARC), 

the same town, and not being required for the management of MSW by other companies in other 

locations; giving a closer service to producers. 

The project takes as start two aspects: ecology and economy. These two aspects are what make the 

projection and assess the possibility of MSW treatment microplant. 

Some initial ideas are, for example, transport emissions reduction, improved treatment performance 

from the side of ecology and reduction of costs and benefits of wastes treated by the economic side. 

Furthermore, conceptualizing achieved self-sufficiency in two ways: from the entrance to plant, can 

treat their own waste in the same town, and from the output, being able to reuse some of the waste 

treated in different forms as needed. 

It is therefore a projection, as is done, that can lead to environmental benefits, economic, social and 

others.  
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1. Objectiu 
Es pretén realitzar un estudi generalitzat de la producció de residus a municipis deslocalitzats, aïllats 

geogràficament, i amb recursos de tractament de residus propis del municipi limitats, escassos o nuls. 

Valorar la producció de residus i el tractament d’aquests a l’actualitat al territori català basant-se en 

unes condicions de municipi concretes.  

Es realitzarà una proposta model de xarxa de tractament de residus concreta i pròpia per a aquest 

tipus de municipis, sent possible valorar la possibilitat d’adaptar aquesta xarxa de tractament de 

residus a altres municipis en les mateixes condicions situats a una distància la qual, el consum 

energètic de transports surti rentable ambiental i econòmicament i sempre i quan es compleixin les 

especificacions que es descriguin.  

Es plantegen dos conceptes:  

- Microplantes de tractament de residus 

- Autogestió de tractament de residus 

Fent referència al concepte d’autogestió dels propis residus es pot citar i involucrar-nos a l’article 9 

Autosuficiència y proximitat de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Es proposarà i facilitarà un cicle formatiu i de difusió sobre aquesta xarxa de tractament de residus, la 

millora tècnica i ecològica i les actuacions que els seus usuaris han de realitzar per al seu màxim 

benefici i bon funcionament. Es prepararà documentació en format visual, presentació de diapositives, 

per a la difusió de la xarxa de tractament de residus i les actuacions dels usuaris per a la seva 

implantació. 
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2. Abast 
L’estudi es realitzarà sobre un municipi model amb unes característiques geogràfiques i 

demogràfiques concretes; podent ser extrapolable a altres municipis que compleixin aquestes 

característiques amb un rang de variació donat, sempre i quan es valori l’afectació i possibles 

modificacions i adaptacions de la situació específica donada. 

La proposta de disseny inclourà el tractament de les cinc fraccions; orgànica, vidre, paper i cartró, 

envasos lleugers i resta. Es realitzarà el disseny, principalment, per a afavorir el millor tractament 

d’aquestes fraccions recollides selectivament i la resta, amb la possibilitat d’incloure altres residus no 

continguts en aquestes fraccions i que, degut a la seva quantitat o tipus de tractament, pogués ser 

beneficiós el esser tractats al mateix municipi. 

Es valorarà la funcionalitat de la xarxa de tractament de residus proposada i la seva implementació 

segons criteris de benefici segons el següent ordre: 

1. Ambiental: consum energètic, valorització de residus, reutilització i/o reciclatge de matèries, 

etc. 

2. Econòmic: costos de gestió de xarxa de tractament de residus, costos de tractament de 

residus, altres costos associats. 

Aquests aspectes seran inclosos directament a la selecció de la maquinària i es presentaran diferents 

aspectes a una taula comparativa general. 

No es contempla el  disseny de nous sistemes de tractament de residus. S’adaptaran els actuals 

coneguts a les necessitats concretes podent ser valorades algunes modificacions segons convingui en 

casos concrets en aspectes de distribució. No s’espera modificar el disseny i/o aspectes tècnics dels 

equips per a aquest cas concret. 

Es definiran les característiques bàsiques de la nau o edifici on s’instal·larà la planta de tractament, no 

definint-se els aspectes constructius d’aquesta, només aquells necessaris per a la planta de 

tractament. 

La documentació de difusió i formació dels usuaris es presentarà en format visual, presentació de 

diapositives, i inclourà una breu explicació de la nova xarxa de tractaments de residus proposada, els 

seus beneficis i es basarà en la formació dels usuaris sobre les noves pràctiques a realitzar per al bon 

funcionament i màxim rendiment del tractament de residus.  
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3. Descripció 
L’estudi inclou la definició en detall del tipus de municipi que servirà de base per a l’implementació de 

la xarxa de tractament de residus a proposar. Aquest municipi haurà de complir un requisit de 

deslocalització que vindrà definit segons dades geogràfiques i demogràfiques. 

S’ha de conèixer que el municipi tipus no tingui una xarxa de tractament de residus tant a prop com 

per a que no sigui adient la implantació d’una pròpia, sent valorat aquest aspecte de distància segons 

criteris de consum energètic relatius a la quantitat de residus a tractar i la distància entre el municipi 

donat i la o les diferents plantes de tractament de residus que conformin la xarxa de tractament de 

residus actual. 

Sobre aquest municipi, un cop es conegui la viabilitat de l’implementació d’una xarxa de tractament de 

residus pròpia, o compartida amb una sèrie de municipis segons convingui, s’haurà de conèixer 

aspectes geogràfics en quant a la situació i terrenys valorables per a situar la xarxa de tractament de 

residus, no incrementant els costos ambientals ni capitals. 

D’aquesta manera, segons la situació del municipi seleccionat i els municipis propers es valorarà els 

aspectes que poden ser positius per a realitzar la xarxa de tractament de residus de manera 

compartida entre altres municipis en les mateixes condicions o bé realitzar el disseny segons 

conceptes de microxarxes unitàries per a cada un dels municipis. 

Segons el volum de residus a tractar de cada fracció es valorable la possibilitat de realitzar el 

tractament de cada una de les fraccions a la mateixa planta, sent aquesta adaptada als requeriments 

propis de cada una de les fraccions, o bé realitzar una microxarxa de tractament de residus que 

englobi cada una de les plantes necessàries per al tractament de cada una de les fraccions donades de 

residus i de dimensions adaptades al volum de residus produït al municipi tipus. 

Principalment es realitza el disseny per al cas al qual totes cinc fraccions seran tractades a la mateixa 

planta, no sent necessari d’aquesta manera diferents plantes, edificis, per al tractament de diverses 

fraccions. 

En referència a l’aspecte demogràfic s’haurà de conèixer valors de població mitja del municipi, i, 

d’aquesta manera, conèixer, segons estudis de caracterització de la regió, les diferents fraccions de 

residus, quantitat i composició d’aquestes. Es d’interès poder realitzar una caracterització única per al 

municipi seleccionat per a poder dissenyar, seleccionar i adaptar la maquinaria de la manera més 

acurada i així donar majors rendiments, sempre i quan els costos no incrementin en alt grau i el 

rendiment pugui ser suficientment millorable com per a esser rentable aquesta acció. Per al cas de 

municipi tipus no es valora la possibilitat de realitzar una caracterització ja que els valors de quantitat i 

composició de cada una de les fraccions de residus seran valors teòrics/pràctics bibliogràfics i de 

referència per a l’estudi i disseny. Cadascun dels municipis de possible estudi tindrà uns valors 

concrets, on si que es interessant i útil la caracterització, valorant com ja s’ha descrit els costos afegits. 

Altres aspectes com variabilitat d’ocupació del municipi a diferents èpoques es d’especial interès per a 

poder dimensionar la xarxa de tractament de residus de manera adient, ajustada i eficient, a més a 

més de poder oferir alternatives en els pics de tractament de la xarxa. 

El curs formatiu sobre la xarxa de tractament inclourà la preparació de documentació en format de 

presentació de diapositives on es presentarà la xarxa de tractament de residus proposada de manera 

breu i generalitzada, aspectes tècnics, rendiments, funcionament, i amb més incís es tractaran les 

bones pràctiques per part dels usuaris per a aconseguir el màxim rendiment i eficiència a cada una de 

les fracciones tractades a la xarxa de tractament de residus, recollida selectiva, manteniment. 

La finalitat es que el màxim d’usuaris possibles realitzin correctament les activitats per a aconseguir el 

bon funcionament i millors resultats a la xarxa, i, per tant, la formació tindrà un grau de 

professionalitat baix, unes idees clares i una informació adequada per a qualsevol nivell i tipus 

d’usuari. 
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4. Estat de l’art 

4.1 Tipus de fraccions de residus i característiques 
Es detallen les fraccions de residus que han de ser mínimament tractades a la planta de tractament de 

residus i es presenten les seves característiques principals i peculiaritats a tenir en compte en el seu 

tractament. 

 Fracció orgànica: Està composta principalment per matèria fermentable i té una densitat i 

humitat elevada. 

 Fracció vidre: És una fracció inert, no fermenta i té una humitat nul·la. 

 Fracció paper i cartró: No presenta alteracions, humitat nul·la, a excepció d’episodis de pluja, i 

aporta un alt poder calorífic. 

 Fracció envasos lleugers: 

o Plàstics: Biodegradables a períodes llargs, humitat nul·la i presenta un alt poder 

calorífic. 

o Metalls: Es matèria no biodegradable, d’humitat nul·la i que, alguns elements 

químics poden contaminar els lixiviats amb facilitat. 

 Fracció resta: Composició de diferents fraccions, amb alt percentatge en fracció orgànica 

(43%). 

Els valors seguidament presentats són els valors al 2011 de quantitat en massa de residus recollits per 

recollida selectiva
1
: 

 Fracció orgànica: 411757 tones (0,43% més que al 2010) 

 Fracció vidre: 180710 tones (3,05% menys que al 2010) 

 Fracció paper i cartró: 408531 tones (10,0% menys que al 2010) 

 Fracció envasos lleugers: 137039 tones (0,78% més que al 2010)  

 Fracció resta: 2402740 tones (3,5% menys que al 2010) 

Seguidament es detallen, segons caracteritzacions realitzades, la composició d’aquestes fraccions
2
: 

 Fracció orgànica: ~88% matèria orgànica 

 Fracció vidre: 96% vidre 

 Fracció paper i cartró: 94% paper i cartró 

 Fracció envasos lleugers: 50% envasos lleugers 

 Fracció resta (43%)
3
:  

o 42% matèria  orgànica 

o 4% vidre 

o 15% paper i cartró 

o 9% envasos lleugers 

La fracció resta inclou altres fraccions que no poden ser tractades amb la resta de fraccions ja que no 

pertanyen a elles. Segons la quantitat d’aquestes fraccions, no incloses en l’estudi, que es trobi a la 

fracció resta, o bé altre tipus de recollida, es pot avaluar la viabilitat de realitzar el tractament 

d’aquesta fracció a la xarxa de tractament de residus a proposar. 

                                                                 
1
 ARC, 2012. Balanç de les dades estadístiques de residus de l’any 2011. Catalunya. 

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Estadistiques/Estadistiques%20d
e%20residus%20municipals%20i%20recollida%20selectiva/municipals_2011.pdf 
2
 R. Sans, Octubre-Novembre 2006. Curs de gestió residus municipals. 

3
 R. Sans. Els ecoparcs: Instal·lacions per aconseguir una millor gestió dels residus municipals? 

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Estadistiques/Estadistiques%20de%20residus%20municipals%20i%20recollida%20selectiva/municipals_2011.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Estadistiques/Estadistiques%20de%20residus%20municipals%20i%20recollida%20selectiva/municipals_2011.pdf
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4.2 Sistemes de recollida 

Recollida en superfície 

Els contenidors estan situats en superfície, a nivell de terra, a les voreres o parcialment a les carreteres 

de la via pública. La periodicitat de la recollida depèn del volum i tipus de fracció a recollir, i es pot fer 

mitjançant camions de càrrega lateral, superior o posterior, segons les condicions de l’entorn i els 

recursos de la companyia de recollida contractada. 

Aquest tipus de recollida presenta uns avantatges que són principalment horaris més flexibles de 

recollida i costos baixos respecte altres sistemes, però, es donen uns inconvenients clars: brutícia, mal 

ús i pudor.  

Recollida en contenidors soterrats 

En bujols soterrats es troben els contenidors de cada una de les fraccions. El funcionament és el 

mateix que el cas de la recollida en superfície, però en aquest cas, en superfície només es troba una 

petita bústia per a cada fracció. 

En aquest cas la recollida es fa mitjançant ploma del camió per a extreure els residus o bé per sistemes 

hidràulics instal·lats a cada àrea. 

Els avantatges principals són els donats a la recollida en superfície amb l’al·licient de que es veuen 

petites bústies en superfície en comptes del contenidor, tot i que, com a inconvenients, es donen 

costos d’inversió alts en entorns ja urbanitzats i baix rendiment de selecció.   

Recollida porta a porta4 

La recollida porta a porta consisteix en que els usuaris deixen els residus separats per fraccions uns 

dies i hores concretes per a cada fracció a la porta de casa, i la recollida es fa, com el seu nom indica, a 

cada una de les portes on es deixen els residus degudament dipositats. 

Es favorable per a municipis de baixa densitat de població, es pot identificar els residus més fàcilment 

i, es donen rendiments superiors en recollida selectiva. 

La recollida selectiva i la seva eficiència es superior a mode d’avantatges, possibilitant també la 

retirada dels contenidors de la via pública i la gestió de les taxes de recollida i tractament es més 

ajustada. Per altre banda, com a inconvenients, es més estricte en quant a horaris de recollida, el cost 

es superior i, per part dels usuaris, les deixalles s’han de emmagatzemar a la vivenda fins a la recollida. 

Recollida pneumàtica 

Aquest sistema està compost per una sèrie de bústies connectades a una instal·lació de canonades 

subterrànies que són unides a un punt d’aspiració. Els residus queden albergats a les bústies, 

instal·lades a zones comunitàries o àrees públiques. 

La recollida pot ser estàtica o mòbil: 

- Recollida estàtica: cada cert període es buiden les bústies i els residus són conduits per les 

canonades fins al punt d’aspiració a una velocitat de entre 60-80 km/h. 

- Recollida mòbil: el punt d’aspiració es, en aquest cas, un camió i pot aspirar diferents bústies 

segons la instal·lació. 

Alguns avantatges d’aquest tipus de recollida són l’absència de bujols a la via pública i la silenciositat i 

higiene de la recollida, mentre que es troben alguns inconvenients com poden ser els alts costos 

d’inversió i manteniment així com un alt consum energètic. 

  

                                                                 
4
 Veure “Manual municipal de recollida selectiva PORTA A PORTA a Catalunya”, ARC. 

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Recollida%20selectiva/Models%20de

%20recollida/Modalitat%20i%20ubicacio%20del%20sistema%20de%20recollida/Recollida%20selectiva

%20porta%20a%20porta/rs_porta_a_porta.pdf 

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Recollida%20selectiva/Models%20de%20recollida/Modalitat%20i%20ubicacio%20del%20sistema%20de%20recollida/Recollida%20selectiva%20porta%20a%20porta/rs_porta_a_porta.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Recollida%20selectiva/Models%20de%20recollida/Modalitat%20i%20ubicacio%20del%20sistema%20de%20recollida/Recollida%20selectiva%20porta%20a%20porta/rs_porta_a_porta.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Recollida%20selectiva/Models%20de%20recollida/Modalitat%20i%20ubicacio%20del%20sistema%20de%20recollida/Recollida%20selectiva%20porta%20a%20porta/rs_porta_a_porta.pdf
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4.3 Tractament 
Segons la fracció ha tractar, la recollida i les infraestructures dels municipis els sistemes de tractament 

varien i s’ajusten a aquestes característiques. 

Del mateix mode, el producte i tractament final es adient segons els seu tractament des de que es 

recull i la utilitat que tindrà en el seu fi de tractament. 

Seguidament es presenta un esquema al que queden resumides les diferents possibilitats de 

tractament, en general, segons el tipus de recollida i el residu recollit. 

 
1 Esquema de tractament [Elaboració pròpia, 2013] 

Seguint l’esquema presentat la recollida de residus pot ser recollida selectiva o recollida resta. La 

selectiva engloba les fraccions: orgànica, vidre, paper i cartró i envasos lleugers, mentre que la resta 

inclou totes aquelles deixalles que no es classifiquen en aquestes fraccions i aquestes mateixes 

recollides de manera no selectiva, es a dir, no separades. 

La recollida selectiva continua en dos camins, a planta de compostatge i/o ecoparc la fracció orgànica y 

a plantes de triatge la resta de fraccions recollides de manera selectiva. A planta de compostatge es 

realitza directament compost i a l’ecoparc la fracció orgànica es valoritza i  es fa dos possibles 

tractaments finals: digestió anaeròbia, on es produeix metà, i es realitza compostatge de la part 

extreta del reactor, o compostatge, on s’aconsegueix un compost, es a dir, adob. A les plantes de 

triatge, el tractament dels residus es diferent. Aquests simplement són separats segons tipus de 

material i són embalats per a ser matèria primera o per a disposició o bé són valoritzats 

energèticament. 

En el cas de la recollida de la fracció resta, al estar totes les fraccions barrejades, es tracta a ecoparc. 

Aquí s’extreu la matèria orgànica i es tracta per a extreure metà a partir de la digestió anaeròbia o bé 

s’estabilitza i es fa servir en recuperació de paisatges o directament a disposició. La part recuperable i 
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separable de fraccions: vidre, paper i cartró i envasos lleugers, es porta a plantes de triatge i es 

tractada segons aquestes plantes. I la part de residu de rebuig es pot valoritzar energèticament i com a 

element de restauració d’espais degradats segons les possibilitats o es diposita a abocadors controlats. 

4.3.1 Plantes de tractament5 

Planta de triatge: A les plantes de triatge es fa la separació i preparació de les diferents fraccions 

recuperables per al seu reciclatge, i en menor mida per a disposició.  

El triatge es realitzat amb diferents sistemes mecànics i/o manuals, segons convingui, per a l’eficiència 

del sistema i les fraccions a separar. 

Es troben les diferents zones: 

1. Zona de recepció 

2. Zona de triatge 

3. Zona de premsa i embalat 

4. Zona de magatzem 

Ecoparc: Es valoritza obtenint compost de la fracció orgànica recollida selectivament. La fracció resta, 

en canvi, no es valoritza. S’extreu la matèria orgànica per a ser valoritzada energèticament i/o 

estabilitzada. Aquelles fraccions que són reciclables són recuperades en la mesura possible i enviades 

a les plantes de triatge convenients. La fracció rebuig es estabilitzada i preparada per a la seva 

disposició o valoritzada energèticament. 

4.3.2 Sistemes de tractament 

Triatge: Procés de separació dels diferents components de les fraccions recuperables per al seu 

reciclatge. 

Alguns del sistemes que es poden trobar a una planta de triatge i els residus al quals s’indica en 

concret són els següents: 

- Tromel: Tub – garbell per a diferents granulometries. S’escola els materials de petites 

dimensions, 60-90-110mm, i es continua el camí de la resta. 

- Triatge manual: Triatge realitzat manualment per operaris. Es situa als extrems del procés, per 

a verificar i garantir un bon triatge. 

- Separador balístic: Separació de residus segons pes i forma. Principalment els de massa 

superior són rodants i els de massa inferior són plans. 

- Separador magnètic: Separació de materials fèrrics mitjançant electroimants. 

- Separador òptic: Separació de materials plàstics segons composició. 

- Separador Foucault: Separació de l’alumini i briks de la resta de materials plàstics. 

- Aspirador: Aspiració dels materials de baixa massa, principalment films. 

- Premsa: Premsat de cada una de les matèries un cop estriades. 

Valorització energètica: Procés a partir del qual, amb la combustió controlada de residus, 

s’aconsegueix energia a partir de la generació de vapor, que es condueix a turbines generadores 

d’electricitat, i redueix el volum dels residus, sent transformats en gasos, escòries i cendres. 

Digestió anaeròbia (biogasificació): Procés pel qual es degrada biològicament la matèria orgànica en 

condicions anaeròbies, absència d’oxigen, obtenint gasos útils per a la combustió. 

  

                                                                 
5
 Veure “Mapa de distribució de plantes de tractament de residus municipals a Catalunya”. 

http://oslo.geodata.es/arc/mapa.php 

http://oslo.geodata.es/arc/mapa.php
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Les seves fases són:  

1. Hidròlisi: Fraccionament dels polisacàrids en unitats simples 

2. Acidogènesis: Producció d’àcids orgànics i altres gasos 

3. Acetogènesis: Metabolització d’alcohols, àcid làctic i àcids grassos volàtils en àcid acètic i 

hidrogen 

4. Metanogènesis: Transformació d’acetat, hidrogen i anhídrid carbònic en metà, diòxid de 

carbó i aigua. 

Compostatge (digestió aeròbia): Procés biològic aerobi de descomposició de la matèria orgànica. 

Degut a l’activitat de microorganismes i bacteris s’aconsegueix la degradació controlada de la matèria 

orgànica obtenint un producte anomenat compost molt útil com a esmena i/o adob. 

Les seves fases són: 

1. Barreja - trituració: FORM + fangs i/o fems + fracció vegetal (estructurant) 

2. Descomposició: Condicions òptimes (45-55% humitat; 45-65ºC temperatura; 15-21% oxigen) 

3. Maduració 

4. Afinament: Ajust de la granulometria per a la comercialització 

5. Compost final: Producte comercial 

Estabilització: Procés pel qual el residu es estabilitzat biològicament per a evitar possibles escorrenties 

si es biodegradés. S’accelera la fermentació per a evitar-ho. 

Disposició: Emmagatzematge de residus a dipòsit controlat en superfície. 

Segons s’ocupa el dipòsit s’ha de clausurar i revisar contínuament la seva estabilitat. 

Es necessari realitzar un control exhaustiu dels lixiviats i dels gasos emesos. 

4.4 Marc legal6 
En primer terme es realitza una breu descripció del que trobem als diferents nivells normatius, segons 

aquests tres territoris, definits a partir de la següent taula, on es fa una anivellació aproximada de les 

equivalències dels documents normatius a nivell català, estatal i europeu. 

 Catalunya Estat Espanyol Unió Europea 

1 Llei Ley Reglamento 
2 Decret Real Decreto Directiva 
3 Ordre Orden  
4 Resolució Resolución Decisión 
5 Comunicació Comunicación Comunicación 

Taula 2 Equivalències de documents normatius. [Elaboració pròpia, 2013] 

Al nivell 1, que es document normatiu amb més poder i decisió, trobem a Catalunya les Lleis i a l’Estat 

Espanyol les Leyes. Tant unes com les altres tracten principalment sobre la cura i manteniment dels 

espais mediambientals en quant a la producció i disposició dels residus, com s’ha de realitzar, evitar 

degradacions i altres aspectes a tindre en compte amb el medi natural, principalment. Per altre banda, 

a nivell de l’Unió Europea, els Reglamentos, es tracten fan referència al control i gestió des residus, 

tant a planta com al seu tractament final, principalment tenint en compte els residus especials i els 

residus reutilitzables amb finalitats sanitàries, com per exemple per a l’embassat d’aliments. 

Al segon nivell, a nivell català, Decrets, es tracta la gestió i disposició dels residus de manera més 

concreta i enfocat a residus concrets, i pel general, no municipals. D’igual manera els Reales Decretos 

de l’Estat Espanyol tracten aquests temes de gestió i disposició de residus no municipals i que poden 

comportar un tractament especial. A nivell europeu es troba una relació de Directivas que tracten la 

disposició dels residus, també de caràcter especial i/o no municipal, i es pot trobar alguna document 

que fa referència al medi ambient. 

                                                                 
66

 Veure Annex 1 Marc legal, normativa catalana, estatal y europea. 
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A Catalunya es troben les Ordres i a l’Estat Espanyols les Ordenes, nivell 3, i en aquest nivell es 

defineixen les taxes i cànons a aplicar a la gestió de residus, encara que es fa referència a alguns 

aspectes de gestió de residus molt concrets o fonts productives de residus molt concrets. 

Al nivell de Resoluciones i Decisiones, Estat Espanyol i Unió Europea respectivament al nivell 4, es 

troben plans i decisions que es porten a cap a les Directivas, Reales Decretos i altre documents 

normatius, i que troben el seu inici i/o esborrany fins a la seva publicació en aquests documents. 

D’aquesta manera podem trobar documents que fan referència a molts aspectes, gestió de residus 

concrets, disposició entre d’altres. 
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5. Definició concreta 

5.1 Dades municipi 
Les característiques del municipi principals, com ja s’ha definit, són: deslocal·lització territorial i 

escassetat de recursos propis per al tractament de residus. 

Algunes característiques més concretes que ha de complir el municipi per a ser objecte d’estudi i 

avaluable per a aquesta xarxa de tractament de residus a gestionar són: la seva població, densitat de 

població i producció de residus. 

La població que ha de tindre el municipi ha de ser de entre 6000 i 10000 habitants amb una variació en 

certes èpoques d’un màxim del 25%, per exemple per turisme i/o treball ( valorar en els casos concrets 

i pràctics). 

En el cas de que la població del municipi fos inferior a 6000 habitants, si els municipis dels voltants 

també es trobessin en aquesta situació, es podria considerar la realització d’una xarxa conjunta entre 

diferents municipis, a valorar quin número màxim es podria adherir, de plantes de tractament de 

residus. 

Pel que fa al territori no s’especifica unes àrees i distàncies concretes, tot i què s’ha de preveure unes 

bones comunicacions amb possibles habitatges aïllats del centre del municipi on s’haurà de gestionar 

també la recollida dels residus. D’aquesta manera s’ha de valorar la comunicació entre aquests punts 

de recollida més aïllats i la planta de tractament com a sobrecost, sempre i quan alguns dels residus no 

puguin ser valoritzables de manera autònoma pels habitants d’aquests indrets, considerant els 

aspectes ambientals i econòmics. 

Pel que respecta a la producció de residus, seran avaluables a l’estudi aquells municipis els residus dels 

quals, per a cada una de les fraccions a tractar, no sobrepassi el 20% superior de la mitjana de residus 

de cada fracció d’entre tots els municipis entrats a estudi a Catalunya. Es a dir, seran municipis 

proposats a estudi aquells que no superin en el 20% la mitjana de residu en massa, per a cada una de 

les fraccions específiques, mitja la qual s’obtindrà només d’aquells municipis que compleixin les 

característiques definides per a esser producte d’estudi (veure punt 5.2 Dades fraccions de residus). 

Aquells casos que tinguin valors en massa de residus de varies fraccions inferiors en un 20%, o superior 

al 20%, a la mitjana i, que, es localitzin un mínim de 2 a 3 municipis que compleixin aquesta condició, a 

més a més de les ja definides, es tractaria com a microxarxa de tractament de residus, gestionada per 

diferents municipis. 

Un aspecte important, tot i que no ha de ser decisiu, es la disposició de terreny on instal·lar les 

diferents plantes de tractament de residus. Aquest punt pot ser interessant per a valorar la possibilitat 

de realitzar les plantes de tractament de manera conjunta amb altres municipis, que compleixin les 

condicions definides. 
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5.2 Dades fraccions de residus 
Les fraccions a tractar seran les cinc definides a l’àmbit català

7
: orgànica, vidre, paper i cartró, envasos 

lleugers i resta. 

A més a més de les condicions definides respecte el municipi la quantitat en massa de cada una de les 

fraccions estarà limitada, d’aquesta manera es podran realitzar microplantes de tractament i no 

s’haurà de recórrer a grans plantes. 

Seguidament es presenten els valors límit en massa per a cada fracció al municipi seleccionat. En el cas 

que es superés el valor límit en alguna de les fraccions, aquella fracció  en concret hauria de ser 

tractada a una planta de majors dimensions, no sent la pròpia del municipi i, per tant, no sent objecte 

de l’estudi. 

 
2 Valors límit en massa de producció de RSU [Elaboració pròpia, 2013] 

Degut a l’alta quantitat de resta en massa, en casos concrets es pot realitzar l’estudi de la planta de 

tractament només per a aquelles fraccions recollides selectivament: vidre, paper i cartró, envasos 

lleugers i orgànica. 

La resta de residus que no puguin ser classificats en aquestes cinc fraccions, sense incloure la resta, en 

el cas que necessitin un tractament concret degut a la seva perillositat o complexitat de tractament 

seran gestionats a la planta de tractament de residus adient segons les seves característiques. 

La part no gestionable de resta degut a la seva perillositat o complexitat, com el cas anterior, serà 

gestionada a la planta concreta per a aquests casos. 

La recollida serà selectiva principalment, segons es fomentarà amb la formació a presentar, i de resta 

en casos exclusius on es donaran comunicats d’acció, avisos per a corregir les accions, a la població. 

  

                                                                 
7
 Veure: Residus municipals, ARC. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.0b722e55d906c87b624a1d25b0c0e1a0/?vgnexto
id=3d0e374f512d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3d0e374f512d6210VgnVCM10
00008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
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http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.0b722e55d906c87b624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=3d0e374f512d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3d0e374f512d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.0b722e55d906c87b624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=3d0e374f512d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3d0e374f512d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.0b722e55d906c87b624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=3d0e374f512d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3d0e374f512d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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5.2.1 Càlcul de valors límit en massa de les fraccions de residu 

 

Aquests valors límits han estat calculats seguint les següents pautes: 

1. Selecció dels municipis de Catalunya que compleixen les condiciones especificades segons 

l’apartat 5.1 Dades municipi i que, per tant, són objecte d’estudi. 

Codi INE Municipi Població total 

08003 Alella 9610 
08005 Ametlla del Vallès, L’ 8190 
08007 Arenys de Munt 8530 
08020 Begues 6520 
08023 Bigues i Riells 8781 
08030 Cabrils 7140 
08067 Centelles 7282 
08068 Cervelló 8660 
08091 Gelida 7102 
08106 Llinars del Vallès 9477 
08108 Lliçà de Vall 6394 
08119 Masquefa 8373 
08120 Matadepera 8669 
08135 Montmeló 8830 
08141 Navàs 6145 
08155 Palafolls 9027 
08167 Polinyà 8106 
08183 Roda de Ter 6172 
08191 Sallent 6875 
08208 Sant Esteve Sesrovires 7510 
08210 Sant Feliu de Codines 6105 
08209 Sant Fost de Campsentelles 8441 
08213 Sant Fruitós de Bages 8227 
08262 Sant Vicenç de Castellet 9314 
08244 Santa Coloma de Cervelló 7964 
08248 Santa Eulàlia de Ronçana 7009 
08250 Santa Margarida de Montbui 9689 
08251 Santa Margarida i els Monjos 7121 
08259 Santa Maria de Palautordera 9196 
08192 Santpedor 7187 
08267 Sentmenat 8521 
08274 Súria 6281 
08278 Taradell 6212 
08281 Teià 6154 
08282 Tiana 8151 
08283 Tona 8108 
08291 Vacarisses 6231 
08300 Viladecavalls 7411 
08214 Vilassar de Dalt 8865 

Taula 3 Municipis de població 6000-10000 habitants al 2012 [HERMES - Diputació de Barcelona, 2012] 

  



Estudi i proposta de disseny de xarxa de tractament                                  Marc Orantes Bravo 

de residus urbans a municipi deslocalitzat                Tutor: Ramón Sans Fonfria 

 

19/45 
 

2. Quantitat en massa (tones/any) de les diferents fraccions de residus dels municipis 

presentats. 

Codi 
INE 

Municipi Població 
total 

Vidre Paper i 
cartró 

Envasos 
lleugers 

Orgànica Resta 

08003 Alella 9610 226,78 318,88 147,60 853,26 3866,60 
08005 Ametlla del 

Vallès, L’ 
8190 

156,01 165,30 6,30 186,32 3137,93 

08007 Arenys de Munt 8530 212,01 396,60 245,42 679,40 2457,47 
08020 Begues 6520 141,41 178,93 77,58 188,28 2295,64 
08023 Bigues i Riells 8781 155,83 212,97 98,62 1046,32 3658,12 
08030 Cabrils 7140 197,07 215,55 168,30 1478,48 2232,68 
08067 Centelles 7282 148,63 353,88 159,58 247,64 2343,50 
08068 Cervelló 8660 175,50 228,12 207,69 163,39 3420,00 
08091 Gelida 7102 159,50 172,00 101,49 293,04 2054,00 
08106 Llinars del Vallès 9477 217,12 314,25 236,64 489,36 2987,34 
08108 Lliçà de Vall 6394 166,63 191,15 252,60 1112,16 829,14 
08119 Masquefa 8373 95,94 157,67 80,34 147,68 4488,00 
08120 Matadepera 8669 292,18 349,27 307,06 1824,98 424,96 
08135 Montmeló 8830 106,50 214,30 750,10 361,91 2546,06 
08141 Navàs 6145 105,28 144,67 95,68 362,99 1501,46 
08155 Palafolls 9027 269,15 203,66 107,72 91,60 3998,62 
08167 Polinyà 8106 96,70 204,68 171,44 572,24 2031,20 
08183 Roda de Ter 6172 145,16 303,86 138,39 506,16 324,78 
08191 Sallent 6875 116,79 162,22 115,61 350,23 2056,48 
08208 Sant Esteve 

Sesrovires 
7510 

118,90 198,62 122,52 300,24 2305,14 

08210 Sant Feliu de 
Codines 

6105 
124,30 152,55 129,33 535,04 1047,04 

08209 Sant Fost de 
Campsentelles 

8441 
98,14 104,85 67,67 314,48 3238,60 

08213 Sant Fruitós de 
Bages 

8227 
122,79 143,80 133,48 378,73 2005,95 

08262 Sant Vicenç de 
Castellet 

9314 
102,53 186,22 131,82 287,36 2361,06 

08244 Santa Coloma de 
Cervelló 

7964 
159,57 117,10 92,36 230,28 2477,14 

08248 Santa Eulàlia de 
Ronçana 

7009 
371,65 164,83 920,86 1086,60 1153,94 

08250 Santa Margarida 
de Montbui 

9689 
80,98 144,84 49,50 246,36 2961,00 

08251 Santa Margarida 
i els Monjos 

7121 
185,40 136,83 88,66 410,61 2070,00 

08259 Santa Maria de 
Palautordera 

9196 
155,91 244,49 122,70 539,28 4220,01 

08192 Santpedor 7187 204,83 296,86 295,05 957,22 666,70 
08267 Sentmenat 8521 147,85 202,06 114,31 324,14 2502,11 
08274 Súria 6281 113,78 187,09 147,26 353,98 1409,89 
08278 Taradell 6212 217,26 410,41 264,79 964,50 372,36 
08281 Teià 6154 138,62 138,19 70,01 231,26 1930,69 
08282 Tiana 8151 239,50 309,19 184,36 668,94 837,02 
08283 Tona 8108 177,94 749,62 388,76 1053,47 566,42 
08291 Vacarisses 6231 109,28 114,65 178,36 178,28 2689,06 
08300 Viladecavalls 7411 136,54 157,78 153,24 422,50 2184,43 
08214 Vilassar de Dalt 8865 213,87 341,20 219,06 882,90 2718,74 

Taula 4 Quantitat de residus en tones al 2011 (tones/any) per municipis de població 6000-10000 habitants al 
2012 [HERMES - Diputació de Barcelona, 2011] 
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3. Classificació en 3 nivells de la selecció de municipis segons paràmetres descrits. 

Classificació en 3 nivells segons els valors mitjans i límit per a cada fracció segons es presenta. 

  Vidre Paper i cartró Envasos lleugers Orgànica Resta 

TOTAL  6403,83 8989,14 7342,26 21321,61 86371,28 

Mitjana  155,83 198,62 138,39 378,73 2295,64 

Límit per a avaluar 187,00 238,34 166,07 454,48 2754,77 
Taula 5 Valors límit de residus per a avaluació de municipis (tones/any) [Elaboració pròpia, 2013] 

Nivell Codi INE Municipi 

Nivell 1 08020 Begues 

 
08091 Gelida 

 
08141 Navàs 

 
08191 Sallent 

 
08208 Sant Esteve Sesrovires 

 
08213 Sant Fruitós de Bages 

 
08262 Sant Vicenç de Castellet 

 
08244 Santa Coloma de Cervelló 

 
08251 Santa Margarida i els Monjos 

 
08267 Sentmenat 

 
08274 Súria 

 
08281 Teià 

 
08300 Viladecavalls 

Nivell 2 08005 Ametlla del Vallès, L’ 

 
08119 Masquefa 

 
08209 Sant Fost de Campsentelles 

 
08250 Santa Margarida de Montbui 

Nivell 3 08003 Alella 

 
08007 Arenys de Munt 

 
08023 Bigues i Riells 

 
08030 Cabrils 

 
08067 Centelles 

 
08068 Cervelló 

 
08106 Llinars del Vallès 

 
08108 Lliçà de Vall 

 
08120 Matadepera 

 
08135 Montmeló 

 
08155 Palafolls 

 
08167 Polinyà 

 
08183 Roda de Ter 

 
08210 Sant Feliu de Codines 

 
08248 Santa Eulàlia de Ronçana 

 
08259 Santa Maria de Palautordera 

 
08192 Santpedor 

 
08278 Taradell 

 
08282 Tiana 

 
08283 Tona 

 
08291 Vacarisses 

 
08214 Vilassar de Dalt 

Taula 6 Classificació dels municipis en 3 nivells segons quantitat en massa de residus [Elaboració pròpia, 2013] 
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Els 3 nivells tenen la següent descripció: 

- Nivell 1: Municipis els quals, cap de les fraccions específiques supera en un 20% la mitjana de 

la fracció específica en massa de cada residu. 

- Nivell 2: Municipis els quals només el cas de la fracció resta supera en més d’un 20% la 

mitjana de la quantitat en massa de cada fracció específica. 

- Nivell 3: Municipis els quals qualsevol de les fraccions específiques, inclosa o no la fracció 

resta, supera en més d’un 20% la mitjana de la fracció específica en massa de cada residu.  

D’aquesta manera, en són objecte d’estudi aquells municipis inclosos en el nivell 1, tot i què els de 

nivell 2 podrien ser avaluables amb un altre plantejament de planta de tractament, i quedarien 

exclosos aquells municipis inclosos en el nivell 3 de l’estudi. 

 

4. Càlcul de residu en massa (tones/any) màxim a tractar 

Es seleccionen els municipis de nivell 1, i, amb les dades d’aquest municipis, es calcula els residu total 

anual per habitant i es presenta el valor total per a un municipi de 10000 habitants (valor màxim de 

població) 

 
Població 

total 
Vidre 

Paper i 
cartró 

Envasos 
lleugers 

Orgànica Resta 

 
95145 

     
Residu total 

 
1748,96 2125,51 1444,02 4133,64 27153,99 

Residu unitari 
 

0,02 0,02 0,02 0,04 0,29 

Residu per 10000 
habitants  

183,82 223,40 151,77 434,46 2853,96 

Taula 7 Valors límit de tractament de residu en planta d'estudi (tones/any) [Elaboració pròpia, 2013] 
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6. Proposta de xarxa de tractament 
Seguidament es detallen les diferents línies de tractament per a cada fracció específica de residu i la 

maquinaria que comporta en cada cas. 

El dimensionat i selecció de la maquinaria es realitza en base als valors de residu en massa a tractar 

diaris amb un període de funcionament de 12 hores diàriament de mitjana per a cada fracció 

específica i segons la maquinaria estàndard al mercat. 

6.1 Tractament de vidre (183.82 tones/any a tractar – 503kg/dia ) 

6.1.1 Esquema de planta 

 

6.1.2 Descripció de planta 

- Maquinària 

Electroimant: Es tracta d’extreure el material metàl·lic, principalment ferro, de la resta de residus. 

Consta d’un electroimant instal·lat sobre les cintes transportadores del residu i el qual atrau els 

materials metàl·lics i els separa a un contenidor destinat a aquests. 

Separador balístic: Separació segons massa dels residus impropis del vidre, que, en ser d’inferior 

massa són separats del vidre, de massa superior, per a donar una major qualitat al residu de vidre 

final. 

Trituradora: Trituració del residu net de vidre en porcions de mida reduïda per a la seva millor gestió i 

fosa. 

Contenidors: Alberguen el producte final, vidre separat i triturat preparat per al seu transport a les 

plantes productores d’envasos de vidre.  

- Funcionament 

El residu recollit per recollida selectiva es entrat en planta i tractat regularment sent entrat per cintes 

transportadores. 

El primer tractament de triatge que es troba es tracta d’un electroimant, amb el qual s’extreu el major 

volum de matèria metàl·lica, principalment taps, i seguidament es realitza una tria segons pes dels 

materials. En aquest cas el rendiment de separació d’impropis es força alt degut a que la massa del 

vidre, envasos en general, es superior a la dels impropis que es poguessin trobar, per exemple plàstics. 

Arribat a aquest punt s’hauria extret un alt percentatge d’impropis ja que aquesta fracció dóna 

aquestes facilitats de separació i entraria al procés de trituració del vidre. La trituració del residu vidre 

es realitzarà segons necessitats, acord amb productor/reciclador. 

Un cop el vidre ha estat triturat s’emmagatzemarà en contenidors apropiats i es destinarà al 

reciclatge. 

Aquests tractament previ de triatge de la fracció vidre es degut a que es troba un 2% d’impropis
8
 a la 

recollida selectiva d’aquest residu, i que, per tant, ha de ser extret per a poder donar un producte de 

reciclatge de la millor qualitat. 

                                                                 
8
 Ecovidrio, 2010. 
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6.2 Tractament de paper i cartró (223.40 tones/any a tractar – 

612kg/dia) 

6.2.1 Esquema de planta 

 

6.2.2 Descripció de planta 

- Maquinària 

Triatge manual: separació manual d’impropis en cabina per treballadors. 

Premsa: compactació en bales de paper i/o cartró, segons convingui, per a subministrament a 

productor/reciclador. 

- Funcionament 

El volum de paper i cartró recollit selectivament, i les característiques d’aquest residu, comporta una 

facilitat per a ser separats els impropis del residu i, donat això, es realitza de forma manual, a més a 

més de que els mecanismes dels que es disposen donen dificultats, contrarestades amb la facilitat de 

detecció manual, per a separar els impropis. 

El residu net es compactat mitjançant premses i destinat al seu reciclatge finalment. 

La fracció paper i cartró conté una quantitat equivalent al 8% d’impropis
9
 a la recollida selectiva 

específica. 

6.3 Tractament d’envasos lleugers (151.77 tones/any a tractar – 

416kg/dia) 

6.3.1 Esquema de planta 

 

6.3.2 Descripció de planta 

- Maquinària 

Obridor de bosses: sistema de fulles en punta instal·lades a l’entrada dels residus, abans de les cintes 

transportadores de la planta, per a obrir les bosses de plàstic que alberguen els residus recollits. 

Tromel:Garbell d’obertura determinada, 60-90-110mm, on aquells residus de dimensions inferiors es 

colen pels forats i són separats de la resta segons la predicció de dimensions dels diferents residus. 

                                                                 
9
 SAICA, 2010. 
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S’instal·larà el tromel de 60mm, petit, per a separar principalment fracció orgànica, plàstics films i 

taps. 

Els tromels de 90 i 110mm, grans, es destinaran a extreure envasos de volum reduït. 

Separador òptic: La separació es realitza a través de detectors de llum que reben una senyal concreta 

segons la quantitat de llum rebuda i, per tant, es tracta d’un material concret i, d’aquesta manera, es 

separen els diferents envasos, principalment, segons matèria que el composen. 

Electroimant: Separació de materials fèrrics de la resta de fracció per mitjà d’un electroimant que, 

situat per sobre de la cinta transportadora, atrau imantant el ferro. 

Separador de Foucault: Mecanisme de separació de metalls, alumini, a través d’ones. 

Triatge manual: Es realitza un triatge manual en cabina per treballadors destinats amb la finalitat de 

extreure i classificar aquells envasos que no hagin pogut ser separats adientment al procés. 

Premsa: Realització de bales de plàstic i altres materials separats i premsats per al seu reciclatge. 

- Funcionament 

A l’entrada a planta els residus són dipositats en cintes transportadores on, primerament, es troba un 

obridor de bosses, el qual trenca les bosses que acullen les residus per a poder ser separats de manera 

eficient. Un cop els residus es troben a les cintes transportadores de manera adient són entrats als 

diferents tromels de la planta on es separa a l’enfonsat les diferents matèries que es troben segons les 

dimensions dels tromels, petit o gran. 

El triatge es realitzat a partir de separadors òptics que separen els diferents envasos segons el material 

que el componen, així com l’electroimant separa el ferro. Aquells metalls, i compostos amb metall, 

que no han estat retinguts per l’electroimant són separats amb el separador de Foucault, on s’extreu 

l’alumini i els briks. 

Tots els residus separats per material són compactats i disposats per al seu reciclatge. 

El envasos lleugers recollits de manera selectiva porten un 21% d’impropis
10

 a la seva recollida, 

principalment degut aquest percentatge a altres envasos no reciclables, sinó valorizables. 

Es separen els metalls: acer i alumini; i els plàstics, PET, PEAD, plàstic mescla i briks. 

6.4 Tractament de fracció orgànica (434.46 tones/any a tractar – 

1190kg/dia) 

6.4.1 Esquema de planta 

 

6.4.2 Descripció de planta 

- Maquinària 

Tromel 60: Garbell de forat reduït, 60mm, per a separar tota la matèria orgànica dels possibles 

materials impropis de dimensions superiors que es trobin a la fracció recollida. 

Electroimant: Extreure mitjançant imantació el materials metàl·lics que, degut a les seves mides 

petites com per exemple taps, s’escolaran pel tromel amb la matèria orgànica. 

Compostatge: Sistema de descomposició de la matèria orgànica gràcies a l’introducció d’oxigen, 

nutrients i microorganismes donant un producte orgànic estabilitzat i útil per al creixement de plantes. 

                                                                 
10

 Ecoembes, 2010. 
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En aquest cas es realitza un compostatge aerobi per filera voltejada mecànicament, on un voltejador 

fa moure, i per tant s’oxigena, la matèria procedint al seu descompostatge biològic. 

- Funcionament 

La fracció orgànica arribada de recollida selectiva a planta es dipositada segons el contingut visual en 

impropis. En el cas de que es valori que conté un contingut superior al 15% en impropis la fracció 

orgànica haurà de ser passada pel tromel de 60mm per a retirar la major quantitat d’impropis de 

dimensiones superiors i seguidament es retirarà de l’enfonsat del tromel, on es troba la matèria 

orgànica, els metalls amb un electroimant instal·lat i s’estendrà formant un mantell d’uns 20cm la 

matèria orgànica triada. En el cas de que el contingut d’impropis sigui inferior al 15% la fracció 

completa serà estesa a l’espai destinat a la seva biodegradació. 

Amb una freqüència donada es voltejarà mecànicament el mantell de matèria orgànica per a oxigenar i 

aconseguir un compost de millor qualitat i en un temps inferior. 

La fracció orgànica incloïa al 2009 un 24% d’impropis mentre que al 2010 un 19% d’impropis
11

, per 

tant, en aquests casos un primer triatge mitjançant tromel es molt important per a obtenir un 

tractament eficient i un compost de qualitat. 

6.5 Tractament de resta (2853.96 tones/any a tractar - 7819kg/dia) 

6.5.1 Esquema de planta 

 

6.5.2 Descripció de planta 

- Maquinària 

Triatge manual: Cabina de triatge manual per treballadors per a extreure principalment els residus 

voluminosos, suposant el 3% de l’entrada, i percentatges reduïts, aproximadament 10-15%, de paper i 

cartró i més alts, 35%, de fracció vidre. 

Tromel 60: Garbell de forats de 60mm on es separa matèria orgànica, principalment, i petites porcions 

d’altres fraccions. 

Tromel 90/110: Garbell de forats d 90mm o 110mm, segons convingui per la composició habitual 

observada, on s’extreu matèria orgànica, paper i cartró i metalls principalment. S’extreuen altres 

fraccions en volums més reduïts com per exemple plàstics i vidre. 

Electroimant: separació de la resta de metalls que quedin al residu en massa de rebuig a la sortida dels 

tromels, extraient amb aquest mecanisme d’imantació el 100% restant de metalls. 

Separador òptic PVC: Separador de materials de PVC, envasos lleugers, que degut a la seva composició 

en aquest material no poden ser destinats amb la resta de rebuig a la caldera per contenir tòxics 

ambientals. 

Trituradora: Màquina per a donar la granulometria adient per a l’alimentació de la caldera. 

Caldera de CDR: Caldera d’alimentació amb combustible derivat del residu (CDR), la qual proveirà part 

de l’energia i calor per a la calefacció de la planta (no seleccionada). 

  

                                                                 
11

 ARC, 2010. 
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Partint de la caracterització realitzada per R. Sans
12

 es coneix la següent composició a la sortida a les 

diferents fases del tractament de la fracció rebuig: 

Residu Triatge 
manual 

Tromel 60 Tromel 110 Electroimant Sortida per a CDR 

Total FORM 
(segons entrada) 

3% 32% 21% 1% 43% 

Vidre 0% 4% 4,5% 0%  
Paper i cartró 0% 3% 28,5% 0%  
Envasos lleugers 0% 1,5% 20,5% 90% metalls  
Matèria orgànica 0% 87,5% 28,5% 0%  
Rebuig (inclòs 
voluminosos) 

3% 3,6% 15,5% 0%  

Taula 8 Percentatges de fracció extreta a cada fase del tractament de la fracció rebuig [Elaboració pròpia, 2013] 

- Funcionament 

El residu de rebuig descarregat en planta passa per una cabina de triatge manual on s’extreuen els 

residus voluminosos i petites quantitats de vidre i paper i cartró. Seguidament entra en el triatge 

mecànic, els tromels. Una sèrie de dos tromels, petit de 60mm i gran de 90 o 110mm, on es separen 

diferents quantitats de les fraccions a classificar segons es presenta a la taula anteriorment presentada 

(Taula 8). 

Un cop els residus han passat la línea de tromels un electroimant instal·lat extreu el 90% de materials 

metàl·lics restants al volum de residu, instal·lant-se aquest a l’enfonsat del tromel de 110mm, i, 

finalment, el residu restant es destina com a combustible derivat de residu, amb el tractament degut, 

per a la caldera de la planta, on es produirà una part de l’energia i calor necessària. 

6.6 Planta de tractament combinada 
Es pretén realitzar una planta que inclogui els diferents mecanismes necessaris per a poder tractar les 

cinc fraccions recollides i que s’adapti de la millor manera a l’entorn del qual es disposa al municipi. 

D’aquesta manera es prenen les següents premisses com a principals: 

- Minimitzar la quantitat de maquinaria 

- Reducció de l’espai per a la planta 

Per tant, i per a complir amb la màxima valoració les anteriors premisses, es proposa una combinació 

de la maquinaria necessària de la manera més eficient i reduint la necessitat de moviments en planta, 

de manera que s’aconsegueixi un mínim de maquinaria, es a dir, reduir al màxim tant l’espai com els 

costos d’inversió i manteniment, mantenint el nivell necessari de tractament de totes cinc fraccions. 

6.6.1 Maquinària, material i mà d’obra necessària 

Per a la selecció de les diferents màquines necessàries per al tractament de les diferents fraccions pot 

ser necessari i útil conèixer la quantitat de residus a tractar tant en massa, kg/dia, com en volum, 

m
3
/dia, i en referència al total tractat diàriament i al total tractat en una hora, tenint en compte que el 

total d’hores a treballar diàriament es de 10 hores. 

  

                                                                 
12

 R. Sans. Els ecoparcs: Instal·lacions per aconseguir una millor gestió dels residus municipals? 
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D’aquesta manera es realitza la següent taula d’equivalències per al tractament de les diferents 

fraccions: 

 Densitat Quantitat en massa Quantitat en volum 

 (kg/m
3
) (kg/dia) (kg/h) m

3
/dia m

3
/h 

Fracció vidre 330 (180-480)
13

 503 50 1.5 0.2 
Fracció paper i cartró 52.1

14
 612 61 11.7 1.2 

Fracció envasos lleugers 120 (màxim)
15

 416 42 3.5 0.4 
Fracció orgànica 550 (500-600)

16
 1190 119 2.2 0.2 

Fracció rebuig 320
17

 7819 782 24.4 2.4 
Taula 9 Equivalències de quantitat en massa/volum de les fraccions específiques [Elaboració pròpia, 2013] 

Seguidament es detallen els equips, maquinària, seleccionats segons les necessitats i que s’acollen de 

millor manera, en comparació amb la resta de gamma dels proveïdors, a les necessitats de producció. 

A l’entrada en planta es necessitarà una bàscula per al pesatge dels camions de recollida de RSU i una 

pala mecànica per a la disposició dels residus a les línies de tractament. 

- Bàscula de camió: PRS 15T (ANAPESING) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

20mm 850mm 1370mm 

Fitxa tècnica: 

http://www.anapesing.es/PDF/FICHAS%20BASCULAS/Pesa%20ruedas%20PRS%2015T.pdf 

- Grua i pop mecànic: HMF 1244-Z1 (EUROGRUAS) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

 900mm 900mm 

Fitxa tècnica: http://www.eurogruas.org/downloads/reciclaje/CATALOGO-1244Z.pdf 

 

Tractament de vidre (503 kg/dia): 

- Electroimant: R-SKMN10.10 (REGULATOR CETRISA) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

670mm 2700 (2700-3300)mm 1595mm 

Fitxa tècnica: http://www.regulator-cetrisa.com/pdf/eng/brochure_electro_overband.pdf 

- Separador balístic: SB40 (MASIAS RECYCLING) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

1950mm 2305mm 7470mm 

Fitxa tècnica: - 

- Trituradora: SK-II (FRANSSONS) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

 1780mm 850mm 

Fitxa tècnica: http://www.franssons.com/es/productos-y-servicios/Screw-Crushers.html 
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 ARC. Característiques de la recollida selectiva del vidre. (21-03-2010) 
14

 ARC. Característiques de la recollida selectiva de paper i cartró. (22-03-2010) 
15

 ARC. Envasos domèstics lleugers. (12-03-2010) 
16

 ARC. Què és la FORM?.(09-09-2009) 
17

 Càlcul propi a partir de caracterització “R. Sans. Els Ecoparcs” i densitats de fraccions específiques. 

http://www.anapesing.es/PDF/FICHAS%20BASCULAS/Pesa%20ruedas%20PRS%2015T.pdf
http://www.eurogruas.org/downloads/reciclaje/CATALOGO-1244Z.pdf
http://www.regulator-cetrisa.com/pdf/eng/brochure_electro_overband.pdf
http://www.franssons.com/es/productos-y-servicios/Screw-Crushers.html
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- Contenidors: 1 contenidor obert de capacitat 5m
3 

(RECIMAQ) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

990mm 1710mm 4000mm 

Fitxa tècnica: http://www.recimaq.com/productos/contenedores/contenedor-estandar/ 

 

Tractament de paper i cartró (612 kg/dia): 

- Triatge manual: 2 operaris + 2 contenidors de 120 litres (ALQUI.ENVAS) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

1010 mm 480 mm 550 mm 

Fitxa tècnica: http://www.alquienvas.com/productos/18-120_litres-8-30.html  

- Compactadora: PVC.TM.25TN (TOGIALMET) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

2900mm 1700mm 1050mm 

Fitxa tècnica: http://togial.com/catalogos/prensas%20verticales.pdf 

Tractament d’envasos lleugers (416 kg/dia): 

- Obridor de bosses: Inclòs als tromels 

- Tromel 60:  TR2,1/5/7 (MASIAS RECYCLING) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

2100mm 2100mm 7000mm 

Fitxa tècnica: http://masiasrecycling.com/key-machines/tromel-estacionari/TR2.1-5-7 

- Tromel 90/110:  TR2,1/5/7 (MASIAS RECYCLING) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

2100mm 2100mm 7000mm 

Fitxa tècnica: http://masiasrecycling.com/key-machines/tromel-estacionari/TR2.1-5-7 

- Separadors òptics: AUTOSORT NIR 2000 DV (MASIAS RECYCLING) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

2610mm 2800mm 7350mm 

Fitxa tècnica: - 

- Electroimant: R-SKMN10.10 (REGULATOR CETRISA) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

670mm 2700 (2700-3300)mm 1595mm 

Fitxa tècnica: http://www.regulator-cetrisa.com/pdf/eng/brochure_electro_overband.pdf 

- Separador de Foucault: R-SPM10.50 (REGULATOR CETRISA) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

1000mm 1500mm 3600mm 

Fitxa tècnica: http://www.regulator-cetrisa.com/pdf/eng/brochure_foucault.pdf 

  

http://www.recimaq.com/productos/contenedores/contenedor-estandar/
http://www.alquienvas.com/productos/18-120_litres-8-30.html
http://togial.com/catalogos/prensas%20verticales.pdf
http://masiasrecycling.com/key-machines/tromel-estacionari/TR2.1-5-7
http://masiasrecycling.com/key-machines/tromel-estacionari/TR2.1-5-7
http://www.regulator-cetrisa.com/pdf/eng/brochure_electro_overband.pdf
http://www.regulator-cetrisa.com/pdf/eng/brochure_foucault.pdf
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- Triatge manual: 2 operaris + 4-6 contenidors de 120 litres (ALQUI.ENVAS) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

1010 mm 480 mm 550 mm 

Fitxa tècnica: http://www.alquienvas.com/productos/18-120_litres-8-30.html  

- Compactadora: PVC.TM-25TN (TOGIALMET) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

2900mm 1700mm 1050mm 

Fitxa tècnica: http://togial.com/catalogos/prensas%20verticales.pdf 

 

Tractament de fracció orgànica (1190 kg/dia): 

- Tromel:  TR2,1/5/7 (MASIAS RECYCLING) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

2100mm 2100mm 7000mm 

Fitxa tècnica: http://masiasrecycling.com/key-machines/tromel-estacionari/TR2.1-5-7 

- Electroimant: R-SKMN10.10 (REGULATOR CETRISA) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

670mm 2700 (2700-3300)mm 1595mm 

Fitxa tècnica: http://www.regulator-cetrisa.com/pdf/eng/brochure_electro_overband.pdf 

- Compostador: Espai dedicat al procés de compostatge (no maquinària) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

 1000 mm 20000mm 50000mm 

- Voltejadora: CMC SF-200 (SAM SOLUCIONES) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

1200 mm 2600 mm 1400 mm 

Fitxa tècnica: http://www.samsoluciones.es/sam/wp-content/plugins/download-

monitor/download.php?id=8  

Tractament de rebuig (7819 kg/dia): 

- Triatge manual: 2 operaris + 4-6 contenidors de 120 litres (ALQUI.ENVAS) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

1010 mm 480 mm 550 mm 

Fitxa tècnica: http://www.alquienvas.com/productos/18-120_litres-8-30.html  

- Tromel 60:  TR2,1/5/7 (MASIAS RECYCLING) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

2100mm 2100mm 7000mm 

Fitxa tècnica: http://masiasrecycling.com/key-machines/tromel-estacionari/TR2.1-5-7 

- Tromel 90/110: TR2,1/5/7 (MASIAS RECYCLING) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

2100mm 2100mm 7000mm 

Fitxa tècnica: http://masiasrecycling.com/key-machines/tromel-estacionari/TR2.1-5-7 

  

http://www.alquienvas.com/productos/18-120_litres-8-30.html
http://togial.com/catalogos/prensas%20verticales.pdf
http://masiasrecycling.com/key-machines/tromel-estacionari/TR2.1-5-7
http://www.regulator-cetrisa.com/pdf/eng/brochure_electro_overband.pdf
http://www.samsoluciones.es/sam/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=8
http://www.samsoluciones.es/sam/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=8
http://www.alquienvas.com/productos/18-120_litres-8-30.html
http://masiasrecycling.com/key-machines/tromel-estacionari/TR2.1-5-7
http://masiasrecycling.com/key-machines/tromel-estacionari/TR2.1-5-7
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- Electroimant: R-SKMN10.10 (REGULATOR CETRISA) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

670mm 2700 (2700-3300)mm 1595mm 

Fitxa tècnica: http://www.regulator-cetrisa.com/pdf/eng/brochure_electro_overband.pdf 

- Separador òptic (per a PVC): AUTOSORT NIR 2000 DV (MASIAS RECYCLING) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

2610mm 2800mm 7350mm 

Fitxa tècnica: - 

- Trituradora: FRP-91 (FRANSSONS) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

1640mm 1796mm 2222mm 

Fitxa tècnica: http://www.franssons.com/es/productos-y-servicios/Trituradores-de-un-eje-

FRP/docs/brochure.html  

Cintes transportadores: PA (MASIAS RECYCLING) 

Dimensions: 

Alçada Amplada Fons 

- 1000 (800) mm Segons necessitat 

Fitxa tècnica: http://masiasrecycling.com/key-machines/conveyor-belts/PA 

Per a més informació i/o contacte sobre les màquines escollides es pot consultar el llistat de 

proveïdors i altres empreses a l’Annex 1 – Llistat empreses. 

Coneixent la maquinaria i les seves característiques es poden realitzar diferents propostes de 

distribució de maquinaria en planta, tot i que es treballarà directament sobre una línea de tractament 

en U i es disposarà d’un espai paral·lel per a la zona de compostatge. 

Amb aquesta distribució s’aconsegueix optimitzar el total de terreny necessari a més a més de ser més 

adaptable per a qualsevol espai del que es disposi. En tot cas, s’ha d’avaluar el grau d’ajust de planta a 

qualsevol territori allà on es realitzi l’instal·lació de la planta. 

Coneixent els nivells de producció i el total d’hores diàries laborals, un total de 10 hores per dia, es 

prepara el tractament del residu que convingui, segons el volum d’aquest del que es disposi, i es valora 

segons el nivell productiu i de tractament i l’instant concret en que es trobi la planta de residus. 

Per tant, a planta s’ha de preveure un espai suficient on mantenir les fraccions de residus que no vagin 

a ser tractades a aquella mateixa jornada, sent necessari 5 espais de volum suficient per a albergar 

aquelles fraccions que no seran directament tractades. Seguidament es presenta les dimensions dels 

espais necessaris a destinar per a cada fracció i el volum dels contenidors on s’allotjaran les fraccions 

finalment. 

Els contenidors tindran una capacitat per a emmagatzemar les fraccions de 4 dies consecutius, ja que 

es el temps màxim que es pot tardar en tractar les diferents fraccions, es a dir, s’espera que com a 

mínim es tractarà una sola fracció per jornada laboral de 10 hores, tot i que el rendiment de la 

maquinaria sigui superior, a excepció de la fracció rebuig que, per a reduir el volum necessari de 

contenidor, només s’emmagatzemarà un màxim de volum equivalent a 1 dia i que per tant s’haurà de 

tractar part o totalitat del seu volum diàriament i de la fracció paper i cartró que es podrà 

emmagatzemar màxim 2 dies. 

  

http://www.regulator-cetrisa.com/pdf/eng/brochure_electro_overband.pdf
http://www.franssons.com/es/productos-y-servicios/Trituradores-de-un-eje-FRP/docs/brochure.html
http://www.franssons.com/es/productos-y-servicios/Trituradores-de-un-eje-FRP/docs/brochure.html
http://masiasrecycling.com/key-machines/conveyor-belts/PA
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 Volum necessari (m
3
/jornada) Dimensions contenidor (m – m

3
) 

Fracció vidre 1.5 1x1.7x4 - 8 (~6 m
3
) 

Fracció paper i cartró 11.7 2x2.2x4.3 - 25 (~23.4 m
3
) 

Fracció envasos lleugers 3.5 2x2.2x4.3 - 25 (~14 m
3
) 

Fracció orgànica 2.2 1x1.7x4 - 8 (~8.8 m
3
) 

Fracció rebuig 24.4 2x2.2x4.3 - 25 (~24.4 m
3
) 

Taula 10 Volum de contenidors per a residu a entrada [Elaboració pròpia, 2013] 

Emmagatzematge de residus en entrada: 

- Contenidors 25m
3
 (3 unitats): Caixa oberta amb capacitat de 25m

3
 (RECIMAQ) 

Alçada Amplada Fons 

2500mm 2530mm 5300mm 

 

- Contenidors 8m
3
 (2 unitats): Caixa oberta amb capacitat de 8m

3
 (RECIMAQ) 

Alçada Amplada Fons 

1050mm 2530mm 5300mm 
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6.6.2 Plànol de distribució 

- Esquema bàsic 

Triatge manual Electroimant 

(a enfonsat de tromel) 

Tromel petit 

(60mm) 
 

Tromel gran 

(90/110mm) 
 

Separador de 

Foucault 

Separador òptic Separador balístic 

TRITURACIÓ 

(FOSA) (Vidre) 

COMPACTACIÓ 

(Envasos lleugers) 

COMPOSTATGE 

(Fracció orgánica) 

TRITURACIÓ 
(COMBUSTIBLE CDR) 

(Resta) 

COMPACTACIÓ 

(Paper i cartró) 

TRACTAMENT FINAL 
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7. Pressupost 

Pressupost MATERIAL 

Partida Nom Fabricant/proveïdor Model Ús Unitats Quantitat Preu unitari (€/unitat) Preu total (€) 

MA1 Maquinaria     Vidre Paper i cartró Envasos lleugers Fracció orgànica Rebuig         

1.1 Bàscula de camió ANAPESING PRS 15T X X X X X u 4 875,00 € 3.500,00 € 

1.2 Grua i pop mecànic EUROGRUAS HMF 1244-Z1 X X X X X u 1 50.650,00 € 50.650,00 € 

1.3 Electroimant REGULATOR CETRISA R-SKMN10.10 X 
 

X X X u 1 18.500,00 € 18.500,00 € 

1.4 Tromel petit (60mm) MASIAS RECYCLING TR2,1/5/7 
  

X X X u 1 140.000,00 € 140.000,00 € 

1.5 Tromel gran (90/110mm) MASIAS RECYCLING TR2,1/5/7 
  

X 
 

X u 1 140.000,00 € 140.000,00 € 

1.6 Separador balístic MASIAS RECYCLING SB40 X 
   

  u 1 110.000,00 € 110.000,00 € 

1.7 Separador òptic MASIAS RECYCLING AUTOSORT NIR 2000 DV 
  

X 
 

X u 1 185.000,00 € 185.000,00 € 

1.8 Separador de Foucault REGULATOR CETRISA R-SPM10.50 
  

X 
 

  u 1 33.500,00 € 33.500,00 € 

1.9 Trituradora FRANSSONS SK-II X 
   

  u 1 12.750,00 € 12.750,00 € 

1.10 Compactadora TOGIALMET PVC.TM-25TN 
 

X X 
 

  u 1 4.500,00 € 4.500,00 € 

1.11 Procés de compostatge     
   

 

  

   
  

1.11.1 Voltejadora SAM SOLUCIONES CMC SF-200 
   

X   u 1 16.492,00 € 16.492,00 € 

1.11.2 Sistema d'inoculació SAM SOLUCIONES SF 200 
   

X   u 1 1.735,00 € 1.735,00 € 

1.11.3 Cobertors geotèxtils (50x4m) SAM SOLUCIONES Cobertors geotèxtils 50x4m    
X   

u 6 402,00 € 2.412,00 € 

1.11.4 Equip medició CO2 SAM SOLUCIONES Equip medició CO2 
   

X   u 1 630,00 € 630,00 € 

1.11.5 Termòmetre digital SAM SOLUCIONES Termòmetre digital 
   

X   u 1 215,00 € 215,00 € 

1.12 Trituradora FRANSSONS FRP-91 
    

X u 1 54.500,00 € 54.500,00 € 

1.13 Cinta transportadora MASIAS RECYCLING PA (800 mm) X X X X X m (longitud) 15 1.533,33 € 23.000,00 € 

        
    

  TOTAL PARTIDA MA1 - Maquinaria 797.384,00 € 

MA2 Contenidors                       

2.1 Contenidor - 5 m3 RECIMAQ Contenidor obert amb capacitat de 5m3 
X 

   
  

u 1 650,00 € 650,00 € 

2.2 Contenidor - 120 l ALQUI.ENVAS Contenidor 120 litres 
 

X X 
 

X u 6 49,61 € 297,66 € 

2.3 Contenidor - 25 m3 RECIMAQ Contenidor obert amb capacitat de 25m3  
X X 

 
X 

u 3 2.400,00 € 7.200,00 € 

2.4 Contenidor - 8 m3 RECIMAQ Contenidor obert amb capacitat de 8m3 
X 

  
X   

u 2 1.800,00 € 3.600,00 € 

        
    

  

   
  

        
    

  TOTAL PARTIDA MA2 - Contenidors 11.747,66 € 

MA3 Nau/edifici                       

3.1 Terreny     
    

  u 
  

A concretar 

3.2 Infraestructura     
    

  u 
  

A concretar 

3.3 Serveis     
    

  u 
  

A concretar 

        
    

  TOTAL PARTIDA MA3 - Nau/edifici   

                          

        
    

  TOTAL PARTIDA - Material 809.131,66 € 
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Pressupost MÀ D'OBRA 

Partida Nom Fabricant/proveïdor Model Ús Unitats Quantitat Preu hora (€/h) Preu total (€) 

MO1 Instal·lació     Vidre Paper i cartró 
Envasos 
lleugers 

Fracció 
orgànica Rebuig         

1.1 
Instal·lació maquinària 
pertinent ANAPESING 

- X X X X X h 

  
A concretar 

1.1 
Instal·lació maquinària 
pertinent EUROGRUAS 

- X X X X X h 

  
A concretar 

1.2 
Instal·lació maquinària 
pertinent MASIAS RECYCLING 

- X X X X X h 

  
A concretar 

1.3 
Instal·lació maquinària 
pertinent FRANSSONS 

- X 
   

X h 

  
A concretar 

1.4 
Instal·lació maquinària 
pertinent TOGIALMET 

- 
 

X X 
 

  h 

  
A concretar 

1.5 
Instal·lació maquinària 
pertinent SAM SOLUCIONES 

- 
   

X   h 

  
A concretar 

1.6 
Instal·lació maquinària 
pertinent REGULATOR CETRISA 

- X 
 

X X X h 

  
A concretar 

        
    

  TOTAL PARTIDA MO1 - Instal·lació   

          Unitats Quantitat 
Salari (segons 
hores) (€/mes) 

Preu total (14 
pagues) (€/any) 

MO2 Plantilla     
          

        

2.1 Operari  
X X 

 
X u 

4                607,40 €  34.014,40 € 

  
Operari - Operari per a triatge manual de fraccions específiques (2 torns de 6 hores - 2 
operaris per torn)     

  
 

  
  

2.2 Encarregat de planta 
X X X X X u 

1            1.188,17 €  16.634,38 € 

  Grau superior FP - Encarregat de planta (1 torn de 8 hores)     
  

 
  

  

2.3 Tècnic de manteniment 
X X X X X u 

1                605,92 €  7.271,04 € 

  
Tècnic - Tècnic de manteniment de maquinaria industrial (4 hores setmanals de 
mitjana)(subcontractació)(12 pagues)     

  
 

  
  

2.3 Auxiliar administratiu/telefonista     
  u 

1                874,95 €  12.249,30 € 

  
Auxiliar administratiu - Administratiu/oficinista per a gestió i administració de planta (1 
torn de 8 hores)     

  
 

  
  

2.1 Operari especialista 
X X X X X u 

1                901,03 €  12.614,42 € 

  Operari - Palista i encarregat de bàscula (1 torn de 8 hores)     
  

 
  

  

            
  TOTAL PARTIDA MO2 - Plantilla 70.169,12 € 

                          
        

    
  TOTAL PARTIDA - Mà d'obra 70.169,12 € 

 



Estudi i proposta de disseny de xarxa de tractament                                                           Marc Orantes Bravo 

de residus urbans a municipi deslocalitzat                                          Tutor: Ramón Sans Fonfria 

 

37/45 
 

Pressupost MANTENIMENT 

Partida Nom Fabricant/proveïdor Model Ús Unitats Quantitat Preu unitari (€/h) Preu total (€/any) 

MT1 Consumibles     Vidre Paper i cartró Envasos lleugers Fracció orgànica Rebuig         

1.1 Starter CMC (1,5kg) per a compostatge SAM SOLUCIONES Starter CMC 1,5kg 
   

X   u/any 

38 135,00 € 5.130,00 € 

        
    

  TOTAL PARTIDA MT1 - Consumibles 5.130,00 € 

MT2 Mà d'obra                       

1.1 Mà d'obra de manteniment maquinària pertinent ANAPESING 

- X X X X X h 

  
A concretar 

1.1 Mà d'obra de manteniment maquinària pertinent EUROGRUAS 

- X X X X X h 

  
A concretar 

1.2 Mà d'obra de manteniment maquinària pertinent MASIAS RECYCLING 

- X X X X X h 

  
A concretar 

1.3 Mà d'obra de manteniment maquinària pertinent FRANSSONS 

- X 
   

X h 

  
A concretar 

1.4 Mà d'obra de manteniment maquinària pertinent TOGIALMET 

- 
 

X X 
 

  h 

  
A concretar 

1.5 Mà d'obra de manteniment maquinària pertinent SAM SOLUCIONES 

- 
   

X   h 

  
A concretar 

1.6 Mà d'obra de manteniment maquinària pertinent REGULATOR CETRISA 

- X 
 

X X X h 

  
A concretar 

        
    

  TOTAL PARTIDA MT2 - Mà d'obra   

                          

        
    

  TOTAL PARTIDA - Manteniment 5.130,00 € 
 



Estudi i proposta de disseny de xarxa de tractament                                  Marc Orantes Bravo 

de residus urbans a municipi deslocalitzat                Tutor: Ramón Sans Fonfria 

 

38/45 
 

7.1 Resum pressupost 
Seguidament es presenten els valors totals de les partides pressupostàries i el valor total del pressupost 

final. 

Aquells punts i/o partides que no han estat possible de esser pressupostades s’ha anotat el paràmetre 

“A concretar”. D’aquesta manera, el proveïdor corresponent facilita el pressupost concret de la partida. 

Principalment fa referència a partides de mà d’obra en instal·lació i manteniment i a les infraestructures 

de la planta de tractament. 

Pressupost PARCIAL i FINAL 

Partida Codi Total (€) 

MATERIAL MA 809.131,66 € 

Maquinaria MA1 797.384,00 € 

Contenidors MA2 11.747,66 € 

Nau/edifici MA3 A concretar 

MÀ D'OBRA MO 70.169,12 € 

Instal·lació MO1 A concretar 

Plantilla MO2 70.169,12 € 

MANTENIMENT MT 5.130,00 € 

Recanvis MT1 5.130,00 € 

Mà d'obra MT2 A concretar 

   
FINAL   884.430,78 € 

 

La connexió i consum de serveis bàsics, i no bàsics, no ha estat pressupostada. Tot i això es presenta a 

l’apartat 8 “Valoració crítica de la proposta” els punts de consum i consum total aproximat de la 

maquinaria pressupostada i altres serveis que es consideren al pressupost, encara que no explícitament. 

En resum del pressupost, es dóna una inversió d’un 90% en maquinària i el restant en plantilla fixa i 

puntual, la plantilla puntual suposa un 1% de la total. Inclòs en aquest 10% restant es troba una part 

dedicada a material consumible i/o recanvis, amb només un cas concret de consumibles. 

El volum de capital d’inversió augmentaria donat que s’hauria de considerar aspectes de terreny i 

infraestructures, a més a més de serveis bàsics i regularització d’activitat i serveis externs, tot i que no 

ha estat valorat l’estudi ambiental d’aquests aspectes hauria de ser força concís. 

En quant a l’instal·lació i posta en marxa, no es coneixen els valors degut a que els proveïdors específics 

pressupostaren segons localització i necessitats concretes en tindre contractació autoritzada. 

Pel que fa a la partida de Manteniment no es valoren recanvis ja que el desgast de la maquinaria amb 

combinació del reduït ús segons la necessitat concreta dóna uns valors temporals suficientment llargs 

com per, amb combinació del reduït manteniment, considerar nuls, en comparació amb altres valors, en 

primer moment. La mà d’obra de manteniment es troba en el mateix cas, no es valora per no ser 

pressupostada per part dels proveïdors i per, en primer moment, haver de considerar nul·la. 

Tot això dóna un total de 884430,78€, sent possible part de subvenció pública, segons concurs i gestió.  

Tenint en compte els residus tractats i donant un valor econòmic aproximat d’aquests es poden prendre 

uns ingressos amb la venda dels RSU tractats segons les fraccions definides. 

Seguidament es detallen per a cada fracció i amb els valors en massa de cada una d’elles el preu 

aproximat de venda, segons valors mitjos de preu unitari. 

Els valors de fracció en massa es prenen amb un rendiment del 100% ja que aquest seria, en el millor 

dels casos, el màxim benefici per tant que es podria obtenir. En el cas de la fracció resta només es pren 

el valor final de resta no tractada, rebuig, el qual es destinarà com a CDR.  
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Ingressos per residu tractat 

Fracció de residu 
Total en 
massa (t) 

Preu unitari 
(€/kg) 

Preu total (€) 

Vidre 1748,96 0,006 10493,760 

Paper i cartró 2125,51 0,075 159413,250 

Envasos lleugers 1444,02 0,316 456310,320 

Orgànica 4133,64 0,025 103341,000 

Rebuig 27153,99 - 
 Resta (CDR) 11676,2157 0,048 560458,354 

    TOTAL INGRESSOS     1.290.016,68 € 
 

Per tant, tenint aquests valors es poden tractar econòmicament tres aspectes: 

- Inversió inicial 

- Despeses corrents 

- Ingressos  

 

Inversió inicial   809.131,66 € 

Despeses corrents (anuals)   75.299,12 € 

Ingressos anuals (tractament 100% RSU)   1.290.016,68 € 

Ingressos anuals (tractament 75% RSU) 
 

967.512,51 € 

 

D’aquesta manera queda presentat en dades econòmiques el cost inicial d’inversió (material MA + mà 

d’obra d’instal·lació MO1), les despeses corrents anualment (plantilla MO2 + manteniment MT) i els 

ingressos anuals (segons tractament del 100%/75% dels RSU d’entrada). 

En aquest cas, no es pot donar un valor de benefici directament ja que no s’ha considerat 

l’infraestructura de la planta i alguns punts de mà d’obra sobre la maquinaria. Tot i això, si que es pot 

presentar que sempre i quan, tenint en compte els conceptes restants i coneixen la subvenció pública 

donada, la taxa de retorn sigui de màxim 10 anys, la viabilitat i rendibilitat ambiental, ja confirmada, i 

econòmica, en aquest moment, serà positiva i correcta.  
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8. Valoració crítica de la proposta 

8.1 Distribució 
La distribució sobre la qual s’ha treballat, com ja es va definir, es continua en forma de U. Es així ja que 

es la més adaptable a qualsevol dimensió en planta de terreny, ja que pot ser instal·lada en tantes Us, 

corbes, com sigui necessari segones la longitud de la planta. 

Aquest aspecte distributiu ve donat segons les dimensions en planta, com ja s’ha comentat. En el cas de 

que el terreny del qual es disposi fos excessivament estret, sempre i quan es tingués un longitud 

suficientment llarga, es podria instal·lar tota la línia de tractament en fila, sense ser necessari realitzar 

corbes a les cintes transportadores, o, fins i tot, evitant en tot cas haver de fer talls de tractament. 

Aquests talls es refereixen a punts concrets en els que la línia de tractament es troba un punt mort i 

seguidament un inici. S’eviten al 100% en qualsevol cas per a maximitzar el rendiment i eficiència de la 

planta i el tractament. 

De tota manera, altre possibilitat de distribució seria la presentada seguidament, en línia, que com ja ha 

estat presentada, es realitza el tractament en fila, adient per a terrenys on la planta no disposa 

d’amplada suficient per a poder ser construïda amb unes dimensions més regulars a totes les seves 

cares. 

 

 

 

3 Distribució en fila dels equips de tractament [Elaboració pròpia, 2013] 

 

 

 

 

 

 

4 Distribució en U dels equips de tractament [Elaboració pròpia, 2013] 

Amb altres formes més irregulars en planta del terreny del que es disposi es distribuiria la maquinària de 

tractament segons fos més convenient, però, principalment, es prioritzaria la distribució en U i/o en 

línia, ja que faciliten l’instal·lació de la maquinària i la seva correcta gestió. 

8.2 Maquinària 
La maquinària es el punt més important en el tractament ja que es allò que fa el tractament. Una total 

adequació de la maquinària al residu a tractar, en composició, quantitat i altres aspectes es molt 

important per a aconseguir un bon resultat i aconseguir-l’ho amb la màxima eficiència y un bon 

rendiment. D’aquesta manera hi ha dues possibilitats per a la selecció de la maquinària, segons 

presenten els fabricants. Aquestes dues possibilitats queden representades a la següent taula on es 

poden veure els criteris que comporten cadascuna i, pels quals, donarà lloc a la selecció d’una opció o 

bé de l’altra. 

Maquinària estandarditzada (disseny fabricant) Maquinària concreta (disseny per a planta) 

Costos ajustables – Entrega acotada Costos alts – Entrega a especificar 
Rendiment a avaluar segons residu (molt variable) Rendiment el màxim ajustat per a tot residu 
Taula 11 Possibilitats de maquinària a instal·lar [Elaboració pròpia, 2013] 

En aquests cas modèlic s’ha optat per la selecció de maquinària adient en volum de tractament però no 

totalment ajustada als valors de producció dels que es disposa de residu. La raó d’aquest cas es que s’ha 

seleccionat la maquinària segons la opció de maquinària estàndard. 
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D’aquesta manera es presenta un problema en quant a la maquinària escollida, rendiment productiu per 

sobre del nivell de producció, es a dir, la maquinària pot realitzar un tractament sobre un volum de 

residus superior al necessari. 

Fracció Volum a tractar (m
3
/h) 

Volum tractable per maquinària 
(tromel) (m

3
/h) 

Vidre 0.2 54.5 
Paper i cartró  1.2 54.5 
Envasos lleugers 0.4 54.5 
Orgànica 0.2 54.5 
Rebuig 2.4 54.5 
Taula 12 Comparativa valors de tractament necessari vs maquinària [Elaboració pròpia, 2013] 

S’observa com, ja comentat, el rendiment de la maquinària, en aquest cas el tromel, es superior, en alt 

grau en aquest cas de màquina, respecte el necessari. 

Per una banda dóna més flexibilitat per a poder realitzar la proposta de xarxa de tractament de residus 

entre diferents municipis, tot i que es poden donar casos en que el rendiment de la maquinària sigui, de 

totes maneres, alt per als casos concrets dels municipis definits. 

Sent així pot ser útil, un cop realitzada la caracterització dels residus específics al municipi seleccionat 

per a implantar la planta, realitzar un disseny propi de maquinària on el rendiment productiu de les 

instal·lacions fos més adequat a cada fracció i al conjunt oferint un rendiment productiu suficient i una 

eficiència i consum energètic estable i ajustat. 

8.2.1 Consum de maquinaria 

Altre aspecte que influencia directament el nivell de producció dels equips front el nivell necessari de 

tractament es el consum, elèctric principalment, d’aquests. 

El màxim ajust de la maquinària a les necessitats concretes comporta un màxim ajust del consum de 

recursos, y concretament de consum d’energia elèctrica.  

Maquinària 
Potència motor 
principal (kw) 

Fracció on s’empra 

Vidre 
Paper i 
cartró 

Envasos 
lleugers 

Orgànica Rebuig 

Grua 28-47 X X X X X 
Electroimant 3 X  X X X 
Tromel 60 11   X X X 
Tromel 90 11   X  X 
Sep. balístic 5.5 X     
Sep. òptic 2.7   X  X 
Sep. Foucault 4   X   
Trituradora 2u x 3 X     
Compactadora 3  X X   
Voltejadora 10    X  
Trituradora 22-30     X 
Cinta 
transportadora 

3 (cada 9500mm 
de longitud) 

X X X X X 

Taula 13 Potència motor equips i ús [Elaboració pròpia, 2013] 

Amb aquests valors es podria calcular el consum elèctric dels equips, tot i que, en aquest cas, no seria 

realista ja que el rendiment productiu al ser més baix el consum dels motos, en treballar a baix 

rendiment, seria molt diferent del qual han estat dissenyats. 
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8.3 Avaluació aspectes de disseny (taula resum) 
Amb la següent taula es pretén mostrar les dues cares avaluables dels diferents punts que es tracten a la planta, fent referència a la maquinària, distribució com ja s’ha fet i 

altres aspectes que es puguin avaluar. 

De cada un dels punts que es tractin s’avaluarà un aspecte positiu, un de negatiu i, en el cas possible, una proposta per a contrarestar l’aspecte negatiu, i, en el cas que 

aquesta pogués modificar algun aspecte positiu, referenciar-l’ho. 

 Aspecte Positiu Negatiu Què fer? (solucions) Relació/ Influència 
entre aspectes 

1 Selecció municipi Autosuficiència en tractament de 
RSU 

Costos associats a tractament Estudi concret de viabilitat ambiental i 
econòmica 

8 

2 Planta per a municipi  Avaluació i tractament propi de 
RSU 

Costos absorbits pel propi municipi Realitzar xarxa de plantes de tractament 
de RSU entre varis municipis 
Avaluar subvencions públiques 

3 

3 Caracterització de RSU Màxim coneixement de RSU i millor 
rendiment de tractament 

Cost i temps associat a la 
caracterització 

Valorar la rendibilitat del resultat i el seu 
cost 

 

4 Distribució planta Adaptable a diferents dimensions 
de terreny 

Cap aparent Ajustar distribució de planta segons 
dimensions de terreny 

 

5 Maquinària seleccionada Maquinària estandarditzada 
Marge d’actuació per a increment 
de producció 

Nivell productiu superior, en casos 
en excés, al necessari 
Costos no ajustats 
Consum superior al útil 

Possible disseny concret per a casos 
específics, ajustant el nivell productiu de 
la maquinària al nivell productiu 
necessari 

6 - 7 

6 Ús general maquinària Línia de tractament única i 
compartida 
Control de costos i espai 

Control de funcionament per a 
cada fracció específica 

Manual d’ordres de funcionament per a 
tractament de fracció específica 6 

7 Consum energètic i de 
recursos 

Simplicitat en tractament 
Consum mínim segons producció 

Rendiment de maquinària superior 
comporta consum, en casos, 
superior 

Ajust de maquinària amb disseny propi 
concret 
Sistemes de control de rendiment i 
consum 

5 

8 Producte final Producte preparat per a ser 
matèria prima 
Venta en casos concrets 

Rendiment econòmic de venta 
ajustat 

Valorització de producte en planta o 
municipi  1 

9 Formació de ciutadania Major implicació de la ciutadania 
Màxima eficiència del sistema 

Cap aparent Garantir bona formació 
 

Taula 14 Avaluació aspectes de disseny [Elaboració pròpia, 2013]
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9. Conclusions 
Coneixent la situació actual i havent realitzat aquest estudi i disseny de planta de tractament amb unes 

condicions concretes, amb la idea de donar la màxima descentralització i gestió als municipis seleccionats 

i plantejant els següents objectius: 1. realitzar un estudi de la producció de RSU a una classe de municipis, 

segons característiques definides, 2. projectar una proposta de model de planta de tractament de RSU, 

segons necessitat productiva, i 3. Facilitar un cicle formatiu al municipi per a que els ciutadans i usuaris 

puguin col·laborar activament a la millora i perfecte tractament dels RSU; s’han obtingut les següents 

conclusions: 

1. En haver realitzat l’estudi de la producció de RSU als municipis seleccionats segons els criteris 

definits s’observa que, els municipis tenen uns valors de producció de RSU molt propis i concrets 

de les diferents zones on aquests es troben i de la varietat d’activitats que es donen. D’aquesta 

manera, donar valors globals de producció de RSU segons els valors donats a cada un dels 

municipis facilita el dimensionament tot i que no s’ajusta acuradament a la realitat productiva de 

RSU dels diferents municipis. 
2. La proposta de model de planta de tractament de RSU, microplanta, dóna un resultat favorable i 

generalitzat per a qualsevol municipi contingut als seleccionats i/o de característiques similars. Es 

poden veure els pros i contres a la taula presentada a l’apartat 8.3 Avaluació d’aspectes de 

disseny (taula resum, on es pot valorar els diferents aspectes als casos de disseny concret podent 

oferir un major rendiment i resultat. 
3. Adjunt s’ofereix una presentació de diapositives formativa per als ciutadans i altres usuaris 

relacionats amb la microplanta amb la que es preveu una major coneixença de l’estat de la 

microplanta, el seu funcionament bàsic, i, principalment, les accions que els ciutadans i usuaris 

poden fer per a extreure la major eficiència a la microplanta. Es tracta d’una presentació bàsica 

per a arribar al màxim abast de receptors. 
A mode de conclusió general, s’ha aconseguit realitzar els diferents objectius proposats, incloent 

principalment la descripció de la microplanta, donant una base inicial sobre la que poder treballar per a 

realitzar aquest tipus de tractament, amb el que aconseguir no només tractar de millorar l’eficiència del 

tractament de RSU podent donar una major capacitat de triatge i tractament de les diferents fraccions de 

RSU, sinó que també ha de servir com a introducció i mentalització dels seus ciutadans i usuaris en aquest 

terme, sent així, un petit pas per a esdevenir accions més ecològiques, principal punt de l’estudi seguit del 

concepte economia. 

Es probable que el tractament en plantes de dimensions superiors on es tracten actualment els RSU de 

diferents municipis presentin un rendiment econòmic superior però, el que es pretén es donar un punt de 

vista diferent. Per aquest primer concepte, ambiental, es pretén obtindre es un millor resultat de 

tractament, major implicació social i una màxima concepció ecològica, i per la banda econòmica, s’ha 

pogut veure com, maximitzant el rendiment de tractament com s’espera, tenint en compte la falta de 

valoració econòmica de l’infraestructura principalment, el benefici pot ser suficient, donant marge per a 

millora i implementació de la planta. Sobre la no valoració de l’infraestrctura es déu a que realitzant la 

valoració i donant un cost afegit a l’infraestructura pot deixar de banda molts aspectes ambientals, que 

poden no afavorir la idea principal.  
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